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Este manual de Procedimentos aplica-se durante o período de contingência do 

COVID-19, é e será sempre complementado pelo Plano de Contingência. 

Estes documentos serão sempre objecto de alteração ou corecção conforme as 

ocorrências ou directrizes da DGS que possam vir a surgir. 

Recordamos que muitas das medidas aqui indicadas já tinham sido comunicadas 

através de outro formato que está publicado e que estão a ser aplicadas. 
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1 - PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA O LAR 

RESIDENCIAL 

 

 

1- Objetivos do Plano: 
 
De acordo e de forma a dar cumprimento às orientações da DGS e conforme as 
informações até ao momento disponibilizadas  para prevenção, controlo e vigilância da 
infeção causada pelo novo  COVID-19, deve-se organizar o funcionamento do Lar 
Residencial da Crinabel de forma a prevenir e proteger os clientes e os colaboradores 
que se encontram a prestar apoio,  desta epidemia contagiante, cumprindo e 
adoptando um Plano de Contigencia para o Lar Residencial da Crinabel. 
 
No presente Plano de Contingência constam procedimentos e orientações  a adoptar 
perante qualquer elemento da equipa e clientes em situação de  sintomas desta 
infeção. 
 
O Plano poderá sofrer alterações de acordo com as orientações da DGS. 
 
Os princípios por que se norteia  este Plano são os seguintes: 
 
- Salvaguardar a saúde das pessoas minimizando o risco de contágio no espaço de 

residência e nos locais de atividades dos clientes, limitando o espaço de uso das 
instalações. 

- Garantir o bem estar dos clientes do Lar mantendo os serviços básicos de 
acompanham 
 - Assegurar a articulação com as instituições de saúde envolvidas na resposta à  
epidemia; 
- Gerir a comunicação interna e externa de forma a todos os colaboradores poderem 

ter informação atualizada   
- Garantir a segurança e saúde dos colaboradores e clientes 
 
 
 
2 - Implementação de Medidas de Prevenção: 
 
As medidas de saúde pública a implementar visam criar hábitos diários de combater 
ao surto de infeção junto da população em geral minimizando o impacto da epidemia. 
Assim, adoptamos as recomendações da DGS com procedimentos internos para as 
seguintes situações: 
 
- Identificação dos casos suspeitos; 
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- Articulação com as Autoridades de Saúde (Saúde 24h); 
- Utilização de métodos de protecção individual, onde se incluem os equipamentos de 
proteção 
individual; 
- Isolamento de todos os casos suspeitos ou confirmados, e quarentena dos 
colaboradores; 
-Elaboração e divulgação de orientações técnicas destinadas aos colaboradores, 
nomeadamente sobre os métodos de proteção individual disponibilizados, incluindo 
equipamentos de proteção individual. 
 
Criaram-se procedimentos e implementaram-se  medidas sobre. 
 
- Deteção de sintomas nos clientes com medição de febre, como atuar em caso de 

possível contágio. 
- Proibição de visitas e cancelamentos de saídas para o exterior dos clientes 
- Afixar folhetos informativos e recomendações disponibilizada pela DGS sobre 

medidas de lavagem de mãos e higienizaçao de espaços, roupa atoalhada e 
pessoal, bem como objetos pessoais pessoal e recomendações 

- Incentivar a lavagem frequente das mãos antes e depois das refeições, nas idas à 
casa de banho, nas atividades de grupo,  e a utilização do gel com álcool na entrada e 
saída do  Lar  
- Adoptar medidas recomendadas pela DGS e incentivar as boas  práticas  nos 

procedimentos de  higienizaçao e arejamento dos espaços fechados, na limpeza de 
casas de banho, puxadores, corrimão, elevador, cozinha e sala de refeições. 

 
 
3 - Higienizaçao das Mãos: 
 
A higienização das mãos deverá realizar-se frequentemente com recurso a água e 
sabão (de modo a que toda a superfície das mãos seja abrangida pela lavagem), 
sempre que possível: ao chegar ao local de trabalho, antes e depois de todos os 
contactos próximos com os clients  (ex. banhos), depois do contacto com urina, fezes, 
sangue, vómito ou com objetos potencialmente contaminados, depois de retirar as 
luvas, antes das refeições, antes de preparar, manipular ou servir alimentos, depois de 
ir à casa de banho, depois de fazer as camas e de tratar da roupa, e depois de 
espirrar, tossir, ou assoar-se. (fonte: Direção Geral de Saúde). 
 
O recurso a soluções anti-sépticas de base alcoólica deverá ocorrer na impossibilidade 
de lavar corretamente as mãos com água e sabão, ou como complemento a esta 
higienização. (fonte: Direção Geral de Saúde). 
 
Os toalhetes impregnados em solução alcoólica, deverão ser apenas utilizados em 
situações onde não haja recurso a água e sabão ou a soluções anti-sépticas de base 
alcoólica, garantindo uma higienização das mãos. (fonte: Direção Geral de Saúde) 
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4 - Higienização das Instalações 
 
Uma das principais medidas de prevenção para o COVID-19, passa por uma 
higienização mais frequente e eficaz dos objetos de maior contacto (ex. puxadores, 
torneiras, superfícies de trabalho, telefones).  
 
A higienização das instalações deverá ocorrer com recurso a um detergente comum 
uma vez que o vírus pode ser destruído com recurso a estes produtos de desinfeção 
doméstica (ex. água e sabão, detergentes, lixívia, álcool). 
 
 
5 - Atuação no contagio - Como proceder? 
 
Se se tratar de caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a Linha de Apoio ao 
Médico (LAM), da Direção-Geral da Saúde, para validação da suspeição. Desta 
validação o resultado poderá ser: 
 
− Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define 
os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do cliente ou colaborador. 
O colaborador informa o empregador da não validação, e este último deverá informar o 
médico do trabalho responsável. O cliente fica isolado e procede-se conforme 
informação Médica e informa a Diretora Tecnica do Lar. 
 
− Caso Suspeito Validado, a DGS ativa o INEM, o INSA e Autoridade de Saúde 
Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. A 
Diretora Tecnica  do  colaborador informa o empregador da existência de um caso 
suspeito validado na instituição. 
 
Na situação de Caso suspeito validado: 

- O colaborador doente deverá permanecer na área de “isolamento” (com máscara 
cirúrgica, desde que a sua condição clínica o permita), até à chegada da equipa do 
Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), ativada pela DGS, que assegura o 
transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas as amostras 
biológicas para testes laboratoriais; 

- O cliente doente deverá ser logo colocado no quarto de isolamento, onde deve 
permanecer até  à chegada do INEM 

 
6 - Quarto de Isolamento: 
 
Uma das principais medidas de prevenção da infeção por COVID-19, passa pela 
criação de local de isolamento para as pessoas que se suspeitem ou se encontrem 
infetadas, minimizando assim o contacto com os restantes colaboradores e clientes. 
 
Neste sentido, a criação do quarto de isolamento, obedece aos seguintes aspetos: 
 
- Na sala deverá ter-se em atenção os materiais de construção, optando-se por 

paredes facilmente laváveis com o mínimo de rugosidade possível (evitar salas com  
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alcatifas, tapetes ou cortinados), e as mesmas devem possuir janelas que, sempre 
que possível, deverão estar abertas (os equipamentos de ar condicionado ou 
ventoinhas, caso existam, deverão ser desligados). Tem casa de banho anexa. 

 
- A sala tem o mínimo mobiliário possível, utilizarndo materiais de fácil lavagem e 

desinfeção, nomeadamente um cadeirão confortável, uma mesa de apoio resistente, 
uma televisão, 

 
 Esta área deverá estar equipada com: telefone (pode ser o telemóvel do próprio); 
cadeira ou marquesa (para descanso e conforto do colaborador, enquanto aguarda a 
validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); água e alguns alimentos não 
perecíveis; contentor de resíduos (com abertura não manual e saco de plástico); 
solução antisséptica de base alcoólica - SABA (disponível no interior e à entrada desta 
área); toalhetes de papel; máscara(s) cirúrgica(s); luvas descartáveis; termómetro. 
- Nesta área, ou próxima desta, deve existir uma instalação sanitária devidamente 
equipada, nomeadamente com doseador de sabão e toalhetes de papel, para a 
utilização exclusiva do Colaborador com Sintomas/Caso Suspeito. 
 
 
7 - Equipamentos de proteçao 
 
A utilização de equipamentos de proteção individual, pelos profissionais que lidem 
diretamente com doentes infetados, constitui uma das principais medidas a adotar no 
controlo da disseminação do COVID-19. Assim a Crinabel, poderá ter que proceder à 
distribuição de EPI’S, nomeadamente batas, protetores de calçado, óculos, máscaras 
e luvas de Equipamentos de Proteção Individual 
 

Estes procedimentos são complementados pelo PLANO DE 

CONTINGÊNCIA e anexos nele constantes. 
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2 - ACESSO ÀS INSTALAÇÕES 

  

Este procedimento refere-se à forma como os Colaboradores e pessoas, que 

justificadamente, tenham que aceder às instalações da CRINABEL. 

1. Dirigir à Sala de mudança de vestuário (seguindo o percurso indicado) 

2. Trocar roupa e sapatos 

3. Guardar roupa da rua em saco próprio 

4. Desinfecção das mãos e objectos que transporte consigo 

5. Medição da temperatura à entrada e saída  

6. Colocar meios de protecção (máscara, luvas e bata)  

7. Encaminhar-se para o local de trabalho (seguindo o percurso indicado) 
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3 – LOCALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 
 

  

 

 

Durante o período da Contingência do COVID-19 existirão salas e instalações de 

apoio para a mitigação do contágio: 

 

Rés do Chão 

 Sala  de mudança de vestuário; 

 Sala de Isolamento com instalação sanitária (para pessoa suspeita de 

infeção); 

Estes espaços estão localizados perto da entrada do edifício e identificados. 

 

1º Andar – Instalações Lar residencial 

 Quarto com casa de banho própria para isolamento de residente com 

suspeita de infecção. 
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4– ACÇÕES E MEDIDAS CAUTELARES 

  

 

1– LOCALIZAÇÃO DE GEL DESINFECTANTE 

               Existirão distribuidores de gel desinfectante nos seguintes locais: 

 a) – Hall de entrada 
 b) – Sala de mudança de vestuário, 
 c) – Sala de isolamento 
 d) – Cozinha; 
 e) – Refeitório 
 f) – Sala Polivalente 
 g) – Refeitório do LAR 
 h) – Hall de entrada do Lar 
 i) – Sala de convívio do Lar 
 

2 – LOCALIZAÇÃO EPIs 

 Os equipamentos de protecção estarão localizados nas seguintes salas: 

a)Sala mudança vestuário  

b)Economato 

 

3 – LOCALIZAÇÃO DE CAIXOTES DE LIXO PARA EPIs UZADOS 

  

1. Sala de Isolamento no Rés do Chão; 

2. Zona de cargas e descargas da Cozinha 

3. Junto ao Bar do refeitório 

4. Hall do 1º Andar 

5. Quarto Isolamento 

 

4 – UTILIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO 

 Durante o período de Contingência não deve ser ligado o Ar Condicionado. 
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5 – LISTAGEM DE STOCKS 

    

Será feito um controle diário dos seguintes materiais e equipamentos existentes; 

1. Gel desinfectante; 

2. Máscaras 

3. Luvas 

4. Batas 

5. Fatos 

6. Salva sapatos; 

7. Toucas, 

8. Alcool etílico 

9. Produtos de Limpeza a higienização 

10. Sabonete Líquido; 

11. Tolhetes para mãos 

12. Sacos de Lixo (diferenciado) 
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6 – TRANSPORTE DE COLABORADORES 

  

 

Durante o período de contingência, e com o objectivo de diminuir o contacto dos 

nossos colaboradores que utilizam os transportes públicos, implementaram-se 2 

acções: 

1. Transporte em viaturas da CRINABEL (conforme solicitação de Colaborador). 

Para atingir este objectivo os motoristas da Crinabel estarão ao activo e 

organizados em escalas, de acordo commapa semanal. 

  

2. Transporte em viatura própria com suporte de pagamento pela CRINABEL da 

despesa paga ao km ( 0,36€), contra apresentação da respectiva folha de Kms. 
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7 –MEDIDAS DE ISOLAMENTO E DETECÇÃO DE 

INFECÇÃO  
 
 
 
Importa distinguir duas possíveis situações que podem ocorrer na Instituição, de 
suspeita de infecção por COVID-19 com sintomas – a de um Colaborador, outra de um 
Cliente Institucionalizado no Lar Residencial (LR). 
 
COLABORADOR COM SINTOMAS – ou de um Colaborador que identifique um 
Colaborador com sintomas (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica com a 
definição de caso suspeito), na CRINABEL deve: 
 

1. Contactar de imediato a sua chefia directa, preferencialmente por via telefónica; 
caso o Colaborador com sintomas esteja em dificuldades (ex.: locomoção) e 
necessite de acompanhamento, deverá indicá-lo de imediato à sua chefia 
directa no primeiro contacto. 
 

2. Dirigir-se de imediato para a área definida de “isolamento” – no R/c – de modo 
a evitar ou restringir o contacto directo com outros Colaboradores e clientes, 
evitando os locais de maior aglomeração de pessoas. 

 
a. Este espaço estará equipado com: telefone; cadeira ou marquesa 

(para descanso e conforto, enquanto aguarda a validação de caso e 
o eventual transporte pelo INEM); kit com água e alguns alimentos 
não perecíveis; solução antisséptica de base alcoólica; toalhetes de 
papel; máscaras cirúrgicas; luvas descartáveis; termómetro. 
instalação sanitária para a utilização exclusiva do Colaborador com 
sintomas/ Caso suspeito. 

3. Já na área de “isolamento”, o Colaborador contacta o SNS 24 (808 24 24 24). 
 

4. O Colaborador deve usar máscara cirúrgica, se a sua condição clínica o 
permitir. A máscara deverá ser colocada pelo próprio. Deve ser verificado se a 
máscara se encontra bem ajustada (ou seja: ajustamento da máscara *a face, 
de modo a permitir a oclusão completa do nariz, boca e áreas laterais da face. 
Sempre que a máscara estiver húmida, deve substituí-la por outra. 
 

5. O profissional de saúde do SNS 24 questiona o Colaborador suspeito quanto a 
sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito 
de COVID-19. 
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CLIENTE DO LR COM SINTOMAS – um Colaborador que identifica um cliente do Lar 
Residencial com sintomas (com sinais e sintomas e ligação epidemiológica com a 
definição de caso suspeito), na CRINABEL deve: 
 
 

1. Contactar de imediato a sua chefia directa, preferencialmente por via telefónica, 
sendo nomeado um funcionário para acompanhar e assistir o Cliente 

 

2. Ser Dirigido de imediato para a área definida de “isolamento” do Lar 
Residencial – Quarto de Isolamento – de modo a evitar ou restringir o 
contacto directo com outros trabalhadores e clientes, evitando os locais de 
maior aglomeração de pessoas. 

 
a. Este espaço estará equipado com: telefone; cadeira ou marquesa 

(para descanso e conforto do trabalhador, enquanto aguarda a 
validação de caso e o eventual transporte pelo INEM); kit com água 
e alguns alimentos não perecíveis; solução antisséptica de base 
alcoólica; toalhetes de papel; máscaras cirúrgicas; luvas 
descartáveis; termómetro. Existir, nessa área uma instalação 
sanitária. O Colaborador que acompanha/presta assistência ao 
Colaborador/Cliente com sintomas, antes de iniciar o apoio e/ou 
acompanhamento deve colocar uma máscara cirúrgica, luvas 
descartáveis, e cumprir os Procedimentos Básicos para a 
Higienização e Desinfecção das Mãos. Sempre que a máscara 
estiver húmida deve substituí-la por outra 

 

3. Já na área de “isolamento”, o Colaborador contacto o SNS 24 (808 24 24 24). 
 

4. O profissional de saúde do SNS 24 questiona o Colaborador sobre o Cliente 
suspeito quanto a sinais e sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com 
um caso suspeito de COVID-19. 

 
 

Comum às 2 (duas) situações, seguinte ao ponto 5., após a avaliação do SNS 24, o 
Colaborador é informado: 
 

a. Se não se tratar de caso suspeito de COVID-19: define os procedimentos 

adequados à situação clínica do Colaborador/Cliente; 

 

b. Se se tratar de um caso suspeito de COVID-19: o SNS 24 contacta a 

Linha de Apoio ao Médico (LAM), da  DGS, para validação da suspeita. 

Desta validação o resultado pode ser: 
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- Caso Suspeito Não Validado, este fica encerrado para COVID-19. O SNS 24 define 

os procedimentos habituais e adequados à situação clínica do Colaborador/Cliente. O 

Funcionário informa a Entidade Patronal da não validação, e esta última deverá 

informar o médico do trabalho responsável. 

 
- Caso Suspeito Validado, a DGS activa o INEM, o INSA e a Autoridade de Saúde 

Regional, iniciando-se a investigação epidemiológica e a gestão de contactos. A chefia 

directa do Colaborador informa a Entidade Patronal da existência de um caso suspeito 

validado na Instituição. 

Neste caso, o Colaborador/Cliente doente permanece na área de “isolamento”, com 

máscara cirúrgica colocada, até à chegada da Equipa do INEM, activada pela DGS, 

que assegura o transporte para o Hospital de referência, onde serão colhidas 

amostras biológicas para testes laboratoriais; 

 

O acesso dos outros Colaboradores e/ou Clientes à área de “isolamento” fica 

interditado (excepto aos Colaboradores designadas para prestar assistência). 

 

5. O Colaborador ou o que presta assistência, deve de imediato infomar a(s) 

Direcção(ões) Técnica(s) e devem continuar a vigiar e acompanhar o 

Colaborador/Cliente, devidamente protegido, seguindo as recomendações e 

orientações do SNS 24. Sempre que possível, deve-se assegurar a distância 

de segurança (superior a 1 metro) do Doente. 

 

6. O(s) Colaboradores(es) que acompanha(m)/presta(m) assistência ao 

Colaboradorr/Cliente com sintomas/suspeito validado, após contacto com o 

suspeito/doente deve(m) colocar a máscara cirúrgica e luvas descartáveis no 

lixo e proceder à Higienização e Desinfecção  das Mãos. 

 

 

 

 

 



  

 

Código: Título: 

 PROCEDIMENTOS COVID-19 

Elaborado por: 

 

Aprovado por: 

            DIRECÇÃO 

Data da 
Elaboração: 

04-2020 

Edição:  

01 

Pág. 

15/17 

 

                                                            
 

 

A(S) DIRECÇÃO(ÕES) TÉCNICA(S) – Assim que seja reportada uma situação de um 

Colaborador/Cliente com sintomas, deve de imediato: 

 

1. Contactar e informar a Direcção Geral da CRINABEL da ocorrência, 

preferencialmente por via telefónica; 

2. Nas situações necessárias (ex.: dificuldade de locomoção do 

Colaborador/Cliente), a(s) Direcção(ões) Técnica(s) assegura que seja 

prestada a assistência adequada ao Colaborador/Cliente até à área de 

“isolamento”: Sempre que possível, deve-se assegurar a distância de 

segurança (superior a 1 metro) do Doente. 

3. Assegurar o acesso interditado à área de “isolamento” e zonas envolventes a 

outros funcionários/clientes. 

4. Se o caso suspeito for validado, o SNS 24 informa o Colaborador ou o que 

presta assistência, que comunica de imediato à(s) Direcção(ões) Técnica(s), 

que informa(m) de seguida a Direcção Geral da CRINABEL da existência um 

caso confirmado de infecção por COVID-19 na Instituição. 

 

A DIRECÇÃO GERAL DA CRINABEL –  colabora com  Autoridade de Saúde Local na 

identificação dos contactos próximos do Caso Suspeito Validado, deve: 

 

1. Informar o médico do trabalho responsável pela vigilância da saúde do 

Colaborador; 

2. Informa os restantes Colaboradores da existência de Caso Suspeito Validado, 

e aguardar resultados de testes laboratoriais, mediante os procedimentos de 

comunicação estabelecidos no Plano de Contingência. 

3. Garantir que o Caso Suspeito Validado deve permanecer na área de 

“isolamento” até à chegada da equipa do INEM activada pela DGS 

 

 

Estes procedimentos são complementados pelo PLANO DE 

CONTINGÊNCIA e anexos nele constantes. 



  

 

Código: Título: 

 PROCEDIMENTOS COVID-19 

Elaborado por: 

 

Aprovado por: 

            DIRECÇÃO 

Data da 
Elaboração: 

04-2020 

Edição:  

01 

Pág. 

16/17 

 

                                                            
 

8 – FORNECEDORES 

  

 

 

 A entrega de material deve obedecer às seguintes regras: 

1. Deve entrar em contacto telefónico  lhe foi já indicado na altura da requisição 

do respectivo material 

2. A entega será feita sem entrar nas instalações da CRINABEL 
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9 - TURNOS E ESCALAS 

  

 

Durante o período de contingência poderá ser necessário efectuar alterações aos 

turnos dos Colaboradores que prestam apoio ao Lar (AADs e CAO), para mitigar o 

perigo de contágio. 

 

Nesse sentido, serão elaborados mapas mensais que se entregam aos 

Colaboradores, que na impossibilidade de cumprir a sua escala deverão informar a 

Direcção do Lar para que esta possa proceder aos ajustes necessários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


